
MLÁDEŽNÍCKY TURNAJ PRE HRÁČOV NARODENÝCH             2010 A MLADŠÍ - U12 

Účasť v posledných rokoch: Juventus  |  AS Rím  |  SSC Neapol  |  West Ham United 
Ajax Amsterdam  |  Valencia CF  |  Fenerbahce SK  |  Ferencváros Budapešť
AC Sparta Praha  |  SK Slavia Praha  |  Zaglebie Lubin  |  Wisla Krakov a ďalší ...

Organizátor turnaja

SOBOTA 4.9.2021
ŠTADIÓN AS TRENČÍN
Ambasádor turnaja:
Stanislav Lobotka (slovenský futbalový reprezentant a hráč SSC Neapol)

Viac info: www.astrencin.sk/thisismysen



Kategória: U12 / narodení 2010 a neskôr
Termín turnaja: 4. september 2021
Začiatok turnaja: 10.00 h
Dejisko turnaja: Hlavné ihrisko AS Trenčín, umelá tráva
3 hracie plochy 31 x 51 m 
Mládežnícka 1, 911 01 Trenčín
Počet účastníkov: 12 družstiev, 2 skupiny po 6 tímov, potom prvé 4 tímy 
play-off o 1. - 8. miesto, tímy na 5. a 6. mieste každý  
s každým o 9. - 12. miesto
Poistenie je na zodpovednosti rodičov a klubov, takisto organizátor 
nezodpovedá za nedodržiavanie epidemiologických opatrení hráčmi, 
trénermi a rodičmi v súvislosti s Covid-19 nariadenými vládou SR
Pravidlá: Hrá sa podľa pravidiel SFZ pre 6+1 s nasledovnými úpravami - 
nepriamy voľný kop v pokutovom území sa zahráva  
z hranice pokutového územia najbližšie pri priestupku, vzdialenosť pri 
voľných kopoch je 5 m, všetky voľné kopy sú nepriame !!!
Bodovanie: v skupine výhra 3 body, remíza 1 bod, v prípade rovnosti 
vzájomný zápas (ak viac tímov minitabuľka), skóre, viac strelených gólov, 
pokutové kopy, v play-off v prípade remízy 3 pokutové kopy
Hrací čas: 1x 18 minút
Počet hráčov na ihrisku: 6 + 1, na súpiske max. 14+2 tréneri  
Hracia lopta, bránky: lopta veľkosť 4, bránka 5 x 2 m
Občerstvenie: teplý obed, minerálky pre hráčov, VIP pre trénerov
Štartovné: 80 €, splatné na turnaji oproti pokladničnému bloku
Tímy:

TURNAJOVÉ PROPOZÍCIE

Miroslav Karas  |  Tréner This is my sen akadémie
+421 918 701 204  |  miroslav.karas@astn.sk

KONTAKT


